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Будь-яка діяльність підприємства, у тому числі й фінансова, пов'язана з багатьма 
ризиками. Вплив цих ризиків особливо відчутний за ринкової економіки. Фінансові ризик є 
основними серед усіх ризиків діяльності суб'єктів господарювання, так як ставлять під загрозу 
подальшу успішну діяльність підприємства через зниження фінансових результатів і фінансової 
стійкості підприємства. 

Наявність достатньої кількості фінансових ресурсів та їх ефективне використання 
визначають фінансове благополуччя підприємства, його платоспроможність, ліквідність, 
фінансову стійкість. Проте висока питома вага залучених та позикових коштів ускладнює 
фінансову діяльність підприємства та потребує додаткових витрат на сплату відсотків за 
отримані кредити, дивідендів на акції, доходів на облігації, зменшує ліквідність балансу 
підприємства, підвищує фінансовий ризик. Саме тому у кожному конкретному випадку вкрай 
необхідно детально продумати доцільність залучення додаткових фінансових ресурсів.  

Недостатність фінансових ресурсів веде до небезпечності виробничого процесу. 
Нераціональне і неефективне їх використання звужує виробничі та фінансові можливості 
підприємства. Втрата чи заморожування фінансових ресурсів веде до банкрутства 
підприємства.  

Проблема вдосконалення системи управління фінансовими ризиками на підприємстві, 
зокрема управління ризиками, які впливають на фінансові результати його діяльності в умовах 
фінансово-економічної кризи потребує ще більшої уваги. 

Вибір того чи іншого варіанта залучення позикових коштів може бути доцільним лише 
за умови раціональної кредитної політики. Використання позикового капіталу в багатьох 
випадках має свої переваги, оскільки заборгованість вигідна в період підвищення темпів 
інфляції, а плата за користування позиковим капіталом належить до валових витрат і не 
оподатковується. Разом з тим, із збільшенням частки позикових коштів у структурі 
авансованого капіталу збільшується сума платежів з фіксованими строками і ймовірність 
неспроможності сплати процентів та основної суми боргу, що призводить до збільшення 
фінансового ризику [1]. 

За своєю сутністю, ризик – це усвідомлена можливість небезпеки виникнення 
непередбачених втрат очікуваного прибутку, майна, грошей через випадкові зміни умов 
економічної діяльності, несприятливі обставини [3]. Причини виникнення фінансових ризиків 
різноманітні, вони як й причини інших видів ризиків поділяються на зовнішні та внутрішні та 
можуть виникати будь-коли під час діяльності підприємства. 

Основна мета управління фінансовими ризиками – мінімізація пов’язаних з ними 
фінансових втрат. Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація 
структури капіталу (співвідношення між власними та позиковими джерелами формування 
фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов’язань. Передумовою оптимізації 
структури капіталу є розрахунок ефекту фінансового левериджу. Оптимізація портфеля 
боргових зобов’язань досягається на підставі:диверсифікації кредиторів; максимізації рівня 
показника дюрації (середньозваженого строку непогашеної заборгованості); мінімізації 
платежів за користування позиковим капіталом [2, с. 46]. 

Система управління ризиками включає такі блоки завдань: ідентифікацію – процес 
встановлення переліку основних видів фінансових ризиків, що притаманні діяльності 
конкретного підприємства; оцінку ризиків – відображення наслідків впливу ризиків та 
ймовірності їх настання в кількісному виразі; нейтралізацію ризиків – впровадження 
відповідних заходів щодо зменшення ймовірності настання ризиків і зменшення наслідків їх 
вплив [3].  
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Найбільш поширеним інструментом нейтралізації наслідків настання ризиків є 
використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для 
покриття можливих збитків. 

Основними зовнішніми причинами формування фінансових ризиків є слабка і 
нестабільна економіка країни; економічна криза; інфляція; підвищення рівня конкурентної 
боротьби; зниження цін на світовому ринку; політичні чинники тощо. Усі ці причини мають 
зовнішнє, щодо підприємства, походження і тому, їх підприємство контролювати не може. 

Внутрішніми причинами формування фінансових ризиків є підвищення витрат на 
підприємстві, незадовільну фінансову політику підприємства та ін. 

Слід зазначити, що зовнішні фінансові ризики можуть бути зумовлені 
загальноекономічними та ринковими чинниками, а внутрішні – залежать від впливу виробничо-
комерційних, інвестиційних і фінансових чинників. Оскільки підприємство практично не може 
впливати на зовнішні ризики, то основну увагу йому слід приділяти саме внутрішнім 
механізмам нейтралізації ризиків, до яких належать: 

–  диверсифікація, що є процесом розподілу інвестованих коштів між різними 
об'єктами вкладення капіталу, безпосередньо не пов'язаними між собою, та здійснюється задля 
зниження рівня ризику і втрат доходів; 

–  лімітування, що є процесом встановлення ліміту (граничних сум) витрат, продажу, 
кредиту, задля зниження фінансового ризику в кредитній та інвестиційній діяльності 
підприємства; 

–  самострахування, яке є децентралізованою формою створення натуральних і 
грошових страхових фондів безпосередньо на підприємствах, особливо з ризикованою 
діяльністю, задля оперативного подолання тимчасових труднощів у фінансово-комерційній 
діяльності; 

–  хеджування, яке дає можливість зменшити ризик за допомогою укладення 
відповідної угоди, та найчастіше застосовують як засіб страхування вартості товарів або 
прибутку, а також валютних ризиків підприємства, задля зниження кредитних та цінових 
ризиків [2, с. 46]. 

За допомогою кредитного фінансування підприємство здатне розширювати свої 
можливості і збільшувати рентабельність власних засобів завдяки ефектові фінансового 
важеля, але надмірне збільшення кредитного фінансування може призвести до значних боргів 
та ризику банкрутства. Позика коштів зобов’язує підприємство платити відсотки, а в 
майбутньому – погасити усю суму боргу. Але чим більше боргів у підприємства в структурі 
капіталу, тим більше у неї фіксованих видатків і тим більший ризик не покриття цих платежів. 
Якщо борги зростають, то збільшуються й платежі за відсотками та зростає ризик, що відсотки 
за борги перевищать доходи до відрахування відсотків за кредит та податків. Особливо це 
небезпечно за економічних спадів, оскільки збільшує можливість несплати боргу за рахунок 
прибутку підприємства. 

Отже, щоб вижити у конкурентному ринковому середовищі, підприємствам необхідно 
приймати нетрадиційні та сміливі рішення. Однак, це також підвищує рівень економічного та 
фінансового ризику. За таких умов підприємства мають своєчасно ідентифікувати і правильно 
оцінювати рівень ризику, ефективно управляти ним із метою обмеження його негативного 
впливу та мінімізації обсягів фінансових втрат. 

 
Література: 

1.  Кірейцев, Г. Г. Фінансовий менеджмент: [навч. посіб.] / за ред. І. В. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 
2002 – С. 33 

2. Вітлінський, В.В. Концептуальні засади ризикології у фінансовій діяльності / В.В. 
Вітлінський // Фінанси України. – 2009. – № 3. – С. 46. 

3. Система управління фінансовими ризиками [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://studopedia.org/1-12059.html. 

 
 
 
 
 



Міжнародна науково-практична конференція «Формування потенціалу економічного розвитку 
промислових підприємств» 

 

 125

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ 
 

І.М. Березюк 
Науковий керівник: О.М.  Гайдаєнко, к.е.н. доцент 

 
Одеський національний економічний університет, м. Одеса 

 
Ступінь ефективності використання ресурсів можливо оцінити за допомогою 

показників рентабельності – її вимірюють цілою системою відносних показників, які 
характеризують результати господарської діяльності та оцінюють діяльність підприємства.  

При розрахунках показників рентабельності пов’язаних із виробництвом і реалізацією 
продукції необхідно використовувати прибуток від операційної діяльності. Використання ж 
чистого прибутку для цієї мети недоцільне, тому що він характеризує результати всіх видів 
діяльності.  

Що стосується показника рентабельності персоналу, то вінрозраховується як 
відношення прибутку від операційної діяльності до середньорічної чисельності персоналу 
основної діяльності та вказує яка величина прибутку приходиться на одного робітника. Цей 
показник має зв’язок з рівнем продуктивності праці і дає змогу пов’язати чинники зростання 
продуктивності праці з темпами зростання рентабельності персоналу[2, с. 119]. 

Зокрема Савицька Г.В.розглядає структурно- логічну модель факторного аналізу 
рентабельності персоналу та продуктивністю праці, за допомогою якої, можливо визначити,що 
на рентабельність персоналу впливають три чинника:  

 середньорічний виробіток одного працюючого; 
 частка реалізованої продукції у загальному обсязі виробництва;  
 рентабельность обороту. 
Визначимо рентабельність персоналу на прикладі аналізу річної фінансової  звітності 

ПАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС" (табл.1) 
 

Таблиця 1 - Вихідна інформація для визначення впливу чинників на рентабельність персоналу 
[1]. 

Показники 2015 рік 2016 рік Зміни 

1. Прибуток від операційної діяльності, тис. грн 722 1286 +564 
2. Середньооблікова чисельність персоналу основної 
діяльності, осіб. 105 100 -5 

3. Чистий доход, тис. грн. 20359 28986 +8627 
4. Обсяг виробленої продукції, тис. грн. 10364,9 15466,3 +5101,4 
5. Частка чистого доходу у вартості виробленої 
продукції, % (ряд. 3 : ряд. 4) 196 187,41 -8,59 

6. Прибуток на одного працівника, тис. грн. (ряд. 1 : 
ряд. 2) 687,62 1286 +598,38 

7. Рентабельність обороту, %(ряд. 1 : ряд. 3) 3,55 4,44 +0,89 
8. Середньорічний виробіток продукції на одного 
працюючого у діючих цінах, тис. грн.(ряд. 4 : ряд. 2) 

 
98,71 

 
154,66 

 
+55,95 

9. Середньорічний виробіток продукції на одного 
працюючого у цінах попереднього періоду, тис. грн. 

 
98,71 

 
125,67 

 
+26,96 

 
За допомогою прийому елімінування (скороченого прийому ланцюгових підстав) ми 

можемо розрахувати під впливом яких чинників відбулись дані зміни табл.2. 
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Таблиця 2 - Аналіз впливу чинників на рентабельність персоналу  

Показники 
За 

поперед
ній рік 
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1.Рентабельність 
персоналу, тис. грн. 687,62 1286 +598,38    

2.Середньорічний 
виробіток одного 
працюючого, грн. 98,71 154,66 +55,95 

+55,95* 
1,96*0,0355 

=3,893 
  

3. Частка 
реалізованої 
продукції у 
загальному обсязі 
виробництва 

1,96 
 1,8741 -0,0859  

+0,0859 * 
154,66* 
0,0355= 
0,472 

 

 

4.Рентабельність 
обороту 

0,0355 0,0444 +0,0089   
+0,0089* 
154,66* 
1,8741= 
24,898 

 
На аналізованому підприємстві рентабельність персоналу, тобто прибуток який 

приходиться на одного працюючого збільшився на 598,38 тис.грн за рахунок збільшення 
рентабельності обороту на 24,898 тис. грн, за рахунок збільшення серенорічного виробітку 
одного працюючого на 3,893 тис.грн і за рахунок збільшення частки реалізованої продукції у 
загальному обсязі на 0,472 тис.грн. 
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The problem of efficient functioning of wine-making enterprises is of national importance, it 
is multifaceted and difficult to solve at various levels, since it is closely connected with the general 
development of agro-industrial production, adaptation of viticulture and winemaking enterprises to the 
market environment and the need to increase the competitiveness of products, which will largely 
contribute to overcoming negative situation in the industry, increasing the efficiency of production and 
normal operation wine market. 

It is possible to single out several stages of scientific research on the problems of the 
development of the wine-making and winemaking industry, which determined the relevance of the 
problem of competitiveness and the need to develop organizational and economic areas for increasing 
the competitiveness of wineries. 

The first one can be called the stage of studying the problems of conducting wine-and-wine 
production in market conditions. 

The second stage – the study of the problem of the formation of the market of wine and wine 
products in conditions of market instability. 

The third stage – the study of the problem of competitiveness for the production of high-
quality wine products.  

According to many researchers, the development of mechanisms for the sustainable 
development of the agro-industrial complex and, in particular, in the wine-making and winemaking 
industry is topical. Attention is drawn to the fact that the situation created is an obstacle for the 
development of the agricultural sector, therefore enterprises do not have the means to increase their 
capacities, improve production, implement measures that ensure the competitiveness of products both 
on domestic and foreign markets. At the same time, it is important not only to take into account the 
competitiveness of wineries, but also to understand how much production to produce at limited costs, 
which would ensure people's needs for environmentally friendly products. 

Summarizing the research on this problem, one can draw a general conclusion that taking into 
account all the components of competitiveness will allow not only to produce high-quality products, 
but also to correctly determine the essence of the approach to the concept of the competitiveness 
mechanism of wine-growing and winemaking enterprises. 

The fourth stage is the development of organizational and economic areas for increasing 
competitiveness, including in wine-growing and wine production, as an actual line of research of the 
author. 

At the same time, there are practically no concrete publications on the theoretical and practical 
issues of the functioning of the organizational and economic mechanism for increasing the 
competitiveness of wine-growing and winemaking enterprises, primarily on the formation of a strategy 
for the development of viticulture and winemaking, the modeling of an effective winemaking system, 
the improvement of the organizational and technological level of wine production. 

In a number of publications, attention is paid to ensuring the competitiveness of the wine-
making and winemaking industry by developing effective integration mechanisms in the industry, 
developing market-based schemes for promoting vine-growing products, wine materials, introducing 
effective pricing and payment methods, stimulating the quality of wine products by setting trade 
standards. 

Since the demand for grapes is characterized by low price elasticity, this necessitates the state 
regulation of the level of prices of grapes. And in conditions of a shortage of financial resources to 
support the industry from the state's side, the vertical integration of enterprises with the creation of a 
full cycle of production is "the vine-grower - the primary winemaking - the secondary winemaking [1] 

An important component of the economic mechanism for stimulating the production of high 
quality final products is the establishment of mutually beneficial relations between the producers of 



Секція 7. Теоретико – прикладні аспекти управління потенціалом і розвитком промислових підприємств 

 128 

grapes, wine materials and final products. In the basis of contracts, in her opinion, there should be a 
sound price policy ensuring compliance with the interests of all participants in the production of wine 
products. 

At the same time, it is necessary to ensure the fullest possible use of the potential of trade and 
economic relations, to create favorable conditions for the trade in wine products, to increase the 
production of elite planting stock, to ensure the observance of agrotechnical measures for the 
cultivation of grapes, to create conditions for the privatization of inefficient state wineries. 
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У діяльності підприємства одним з напрямків підвищення ефективності є поліпшення 

використання оборотних коштів, тобто збільшення обсягу реалізованої продукції при незмінній 
вартості оборотних коштів або скорочення величини оборотних коштів при незмінному обсязі 
реалізованої продукції. 

Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури суттєво змінюють 
економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, зміст їхньої 
фінансової діяльності. Фінансовий стан підприємств впливає на фінансове становище країни в 
цілому. Вихід України з тривалої економічної кризи безпосередньо пов’язаний з поліпшенням 
фінансового стану суб’єктів господарювання всіх форм власності в усіх сферах діяльності. 

За цих умов необхідна сучасна, адекватна ринковій економіці, організація фінансової 
діяльності кожного підприємства. Недостатність джерел формування оборотних коштів 
призводить до недофінансування господарської діяльності та до фінансових ускладнень. 
Наявність зайвих джерел оборотних коштів на підприємстві сприяє створенню наднормативних 
запасів товарно-матеріальних цінностей, відволіканню оборотних коштів з господарського 
обороту, зниженню відповідальності за цільове й раціональне використання як власних, так і 
позичених коштів. 

Тому розробка шляхів підвищення ефективності використання оборотних коштів на 
підприємстві є актуальною теоретичною і прикладною проблемою сьогодення. 

Діяльність суб'єктів господарювання щодо створення та реалізації продукції 
здійснюється в процесі поєднання основних виробничих фондів, оборотних фондів і самої 
праці. 

Безперервність процесу виробничої та комерційної діяльності потребує постійного 
інвестування коштів у ці елементи для здійснення їх розширеного відтворення [2]. 

На відміну від основних виробничих фондів, оборотні фонди споживаються в одному 
виробничому циклі, і їхня вартість повністю переноситься на вартість виготовленої продукції. 
При цьому, одна їхня частина в речовій формі входить у створений продукт і набирає товарної 
форми, в якій її буде використано споживачем, інша частина також повністю споживається в 
процесі виробництва, але, втрачаючи свою споживну вартість, у речовій формі в продукт праці 
не входить (наприклад, паливо) [1]. 

Удосконалення механізму управління оборотними коштами підприємства є одним з 
головних чинників підвищення економічної ефективності виробництва на сучасному етапі 
розвитку економіки. В умовах соціально-економічної нестабільності та мінливості 
інфраструктури важливе місце в поточній повсякденній роботі фінансового менеджера займає 
управління оборотними коштами, тому що саме тут криються основні причини успіхів і невдач 
всіх виробничо-комерційних операцій організації  

Раціональне використання оборотних коштів в умовах їх хронічного дефіциту є одним з 
пріоритетних напрямків діяльності підприємств, основу якого складає правильне керування 
оборотними коштами і запасами; розробка і впровадження заходів, що сприяють зниженню 
матеріалоємності продукції і прискоренню руху оборотних коштів. Підприємства у випадку 
ефективного управління оборотними коштами і запасами досягатимуть випереджального 
економічного стану, збалансованого по ліквідності і прибутковості[2]. 

Прискорення оборотності оборотних коштів досягається за допомогою різних заходів. 
На стадії створення виробничих запасів такими шляхами можуть бути: 
–  впровадження економічно обґрунтованих норм запасу; 
– наближення постачальників сировини та напівфабрикатів до споживачів; 
– широке використання прямих тривалих зв'язків; 
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– озширення складської системи матеріально-технічного забезпечення, а також 
оптової торгівлі матеріалами й устаткуванням; 

–  комплексна механізація й автоматизація вантажно-розвантажувальних робіт на 
складах. 

На стадії обігу прискорення оборотності оборотних коштів досягається за рахунок: 
–  наближення споживачів продукції до її виробників; 
–  удосконалення системи розрахунків; 
–  збільшення обсягу реалізованої продукції внаслідок виконання замовлень по 

прямих зв'язках, дострокового випуску продукції, виготовлення продукції з заощаджених 
матеріалів; 

–  ретельна і своєчасна добірка продукції, що відвантажується по партіях, в 
асортиментові, транзитній нормі, відвантаження в строгій відповідності з укладеними 
договорами[3]. 

На основі проведеного аналізу руху оборотних коштів, можна зазначити, що економічне 
значення заощадження оборотних фондів, у сучасних умовах господарювання, є однією з 
важливих проблем кожного підприємства. Одним із напрямків її вирішення є економія 
матеріальних ресурсів та пошук резервів їх кращого використання. 

Основними джерелами економії сировини та матеріалів повинно стати: 
–  зниження ваги виробів; 
–  зменшення питомих витрат матеріалів; 
–  скорочення відходів і витрат сировини та матеріалів; 
–  використання відходів; 
–  використання вторинної сировини. 
Головним напрямком економії матеріальних ресурсів на підприємстві є збільшення 

виходу кінцевої продукції з однієї і тієї самої кількості сировини і матеріалів, що залежить від 
технічного рівня виробництва, рівня кваліфікації та майстерності робітників, що виготовляють 
продукцію, раціональної організації матеріально-технічного забезпечення, норм витрат і 
запасів матеріальних ресурсів. 

Важливим напрямком економії матеріальних ресурсів є скорочення втрат у 
виробничому процесі. Для цього потрібно забезпечити необхідні умови зберігання, перевезення 
як матеріальних ресурсів, так і готової продукції; раціонально готувати паливо, сировину, 
застосовувати ефективну, дійову систему економічного стимулювання працівників. 

Прискорення оборотності оборотних коштів має важливе значення для підприємства 
тому, що в результаті прискорення оборотності із обороту вилучаються кошти, які можна 
використати як для збільшення виробничої програми, так і на інші цілі[4]. 
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Лісовий сектор економіки України є найменш фінансово забезпеченим серед інших 
галузей народного господарства  і потребує значних інвестиційно-інноваційних реформ.  
Державне фінансування діяльності  лісогосподарських підприємств щорічно зменшується.  
Незважаючи на фінансову скруту, обсяги проведення лісогосподарських заходів, зокрема з 
лісовідновлення, продовжують збільшуватися, на необхідному рівні виконуються також заходи 
зі збереження й охорони лісів [3,с.51]. Це свідчить про те, що лісова галузь економіки України 
продовжує розвиватися і має перспективи, зокрема, в контексті втілення в життя європейських 
стратегій  формування біоекономіки на засадах сталого розвитку. 

Значну частину фінансового потенціалу державних лісових підприємств складає 
експортний, основа якого складає, безпосередньо, сировина. Завдяки розширенню переробки 
лісогосподарської продукції  зростає ланцюг доданої вартості, що призводить до збільшення 
ВВП, і, як наслідок, до підвищення рівня  економічного розвитку України. 

Фінансовий потенціал є важливим показником ефективності виробництва та його 
інвестиційної привабливості. Його структура представлена на рис.1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.1 - Структура фінансового потенціалу лісогосподарського підприємства 
 
Лісова галузь економіки України не є інвестиційно привабливою. Вона потребує 

значних змін та інноваційних нововведень. Основними шляхами вирішення цих проблем 
можуть бути: прийняття відповідної законодавчо-нормативної бази, яка б регулювала 
відносини у сфері подальшої переробки деревини на внутрішньому ринку та чіткий контроль за 
її дотриманням, створення спеціальних фондів в умовах децентралізації на місцевих рівнях, які 
будуть фінансували інноваційну діяльність лісогосподарських підприємств, зосередження 
уваги на розвитку внутрішнього інфраструктури ринку  необробленої деревини. 

Придбання сучасного виробничого та інформаційного обладнання дасть змогу 
підприємствам підвищити рівень ефективності своєї діяльності, покращити комунікації, 
підвищити внутрішньоорганізаційну культуру та налагодити інформаційні канали збуту 
продукції на внутрішньому ринку 
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На основі врахування можливості поєднання бюджетів різних рівнів та децентралізації, 
потрібно збільшити частку фінансування розвитку лісового фонду та можливості впровадження 
наукових підходів до ведення фінансово-господарської діяльності лісогосподарських 
підприємств [2.с.416]. Це дасть змогу підприємствам залучити додаткові кошти, які доречно 
використати, зокрема, для фінансування інноваційної та науково дослідної діяльності.  

У контексті асоціативного членства України в ЄС доречно  звернути увагу на стратегію 
розвитку біоекономіки [1, с.5-66]. В Україні відходи лісосік практично не використовуються. 
Якщо соціо-еколого-економічно обґрунтовану частину  відходів використовувати для 
переробки та виробництва продукції, виробництва біомаси і отримання біоенергії, то це 
призведе до збільшення фінансового потенціалу лісогосподарських підприємств з одночасним 
збереженням вичерпних природних ресурсів та забезпечення соціального добробуту населення. 
Використання вторинної сировини – прямий шлях збільшеня фінансового потенціалу 
підприємства. 
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Кожна людина щодня зустрічається з необхідністю прийняття рішень. Їх так багато та 

ухвалюють їх так часто, що в більшості випадків це просто не усвідомлюється. Тільки 
найбільш важливі й важкі рішення якось виділяються й стають предметом аналізу. При цьому 
основний підхід завжди один: збирається точна, надійна й адекватна інформація, а потім 
робиться вибір серед можливих рішень. 

Прийняття рішення – це важлива функція керування, що є вмінням, яким повинна 
оволодіти кожна людина, що працює як у бізнесі так і науці. 

Прийняття неоптимальних рішень у життєвих і виробничих ситуаціях зменшує значну 
долю можливостей і ресурсів. І чім складніше ситуація, тим більше втрати. Прийняттю рішень 
необхідно вчитися, і вчить цьому наука, називана "Теорія прийняття рішень", яка містить у собі 
комплекс знань, що містять неабияку долю математики. 

Завдання цієї теорії можна розділити на класи: пошукові, розподілені, керування 
запасами, масового обслуговування, календарного планування, які представлені у таблиці 1. 
 
Таблиця 1 - Класи та методи рішення завдань теорії прийняття рішень 

 

Класи завдань Методи рішення 
Пошукові Нелінійне програмування 
Розподілені Лінійне програмування 
Керування запасами Теорія керування запасами 
Масове обслуговування Теорія масового обслуговування 
Календарне планування Теорія розкладу 

 
Дослідження операцій пов'язане з організацією, керуванням системами, тобто з 

дослідженням надання впливу на системи з погляду підвищення їх ефективності [1]. 
Цілий ряд цікавих і поважних виглядів діяльності можна трактувати як багатокрокові 

процеси рішення. Застосування класичних методів у цих нових галузях виявилося корисним, 
але їх діапазон і гнучкість явно недостатнім, особливо, коли мова йшла про одержання 
чисельних результатів. 

Усе це привело до створення нових математичних методів і теорій, серед яких була й 
теорія динамічного програмування, що представляє собою новий підхід, заснований на 
використанні функціональних рівнянь і принципу оптимальності. 

Одними з основних завдань, які вирішуються за допомогою методу динамічного 
програмування є завдання про розподіл ресурсів. 

При постановці й розв'язку завдання динамічного програмування формулюється деякий 
критерій, що підлягає задоволенню. Розглянутий процес розбивається на стадії в часі або в 
просторі й на кожній стадії ухвалюються рішення, при яких досягається поставлена мета. 

Стадії процесу можуть бути однорідними й неоднорідними. Процес із однорідними 
стадіями являє собою послідовна зміна стану об'єкта в часі, він складається з послідовності 
однотипних стадій [2]. 

Процес із неоднорідними стадіями складається з різнорідних стадій. Стан окремої стадії 
характеризується сукупністю величин, які називаються виходом або перемінними стану стадії. 
Якщо вихід стадії є входом для наступної стадії, то для останньої сукупність вихідних 
перемінних попередньої стадії визначає стан входу. 

Крім вхідних і вихідних перемінних на кожній стадії визначається група керуючих 
перемінних (керування), а також передбачається відомим математичний опис кожної стадії. 

Основою методу динамічного програмування є принцип оптимальності:  оптимальна 
стратегія має таку властивість, що, яке б не був початковий стан і початкове рішення, наступні 
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рішення повинні прийматися, виходячи з оптимальної стратегії з урахуванням стану, що 
випливає з першого рішення. 

У динамічнім програмуванні використовується також принцип вкладення, під яким 
розуміється розгляд вихідного завдання з позицій більш широкого класу завдань (наприклад, 
розглядати не 10, а m стадій). Це дозволяє вивчити цілий клас завдань, включаючи й вихідну. 

Динамічне програмування є одним з методів рішення завдань оптимізації при прийнятті 
рішень. Основні переваги цього методу: насамперед, він дозволяє знайти глобальний 
оптимальний розв'язок; оптимізація ведеться по одній перемінній; рекуррентна формула 
(рівняння) Беллмана зручна для програмування. Обмеженням методу є розмірність завдання, 
тому що доводиться зберігати результати оптимізації всіх етапів. Але набагато більш серйозні 
труднощі виникають при застосуванні методу динамічного програмування для оптимізації 
багатостадійних процесів, для яких розмірності векторів стану yνі керування u0  великі, через 
складність відшукання оптимальних керувань на кожній стадії. Тому слід прагнути, щоб 
розмірність стадії об'єкту що оптимізується  була по можливості невисокої. 
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Одним з основних напрямків на шляху економічного зростання є активізація розвитку 

промислового виробництва. Підвищення науково-технічного рівня виробництва призводить не 
тільки до створення нової продукції і технологій, що забезпечують конкурентоспроможність 
виробництва як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, а й підвищує змістовність 
трудових операцій і прийомів, що сприяє підвищенню рівня внутрішньої мотивації працівників. 
Відбувається взаємний процес, з одного боку, поліпшуються економічні показники 
виробництва, а з іншого - відбувається процес «збагачення» праці, підштовхує працівників до 
творчої активності, раціоналізації, винахідництва та ін.. 

Сьогодні необхідно розвивати промислове виробництво не взагалі, а цілеспрямовано 
виходячи з інноваційної стратегії його розвитку. У контексті проблеми, що розглядається 
технічне, організаційне, соціальний та екологічний розвитку повинні сприяти посиленню 
трудової мотивації [1 ,2]. Це і нові пріоритети розвитку промислового виробництва, і його 
організаційні форми на основі більш глибокого поділу і кооперації праці та ін. 

Прийнято вважати, що найбільш ефективною формою організації є колективна [3 ].  
Дослідження, проведені в більш економічно розвинених країнах, також показують, що 

найбільш поширеним і ефективним засобом вирішення завдань є стимулювання колективної 
продуктивності праці. Така тенденція пояснюється тим, що на сучасному етапі НТП 
виробництво вимагає синхронної злагодженості всіх його підрозділів, тому просте 
нарощування вироблення на окремих ділянках не має сенсу, так як веде до диспропорції. На 
наш погляд, вихід з положення, що створилося - в узгодженому підвищенні вироблення через 
колективне преміювання 

Колективні форми організації відкривають нові шляхи кардинального підвищення 
продуктивності, максимального залучення працівників до управління виробництвом. 

Соціологічні дослідження показали, що найбільш ефективною формою організації є 
створення комплексних первинних виробничих колективів, що включають в свій склад як 
основних, так і допоміжних робітників. Введення до складу як основних, так і допоміжних 
робітників, які обслуговують робочі місця, створює передумови як найповнішого використання 
обладнання і робочого часу, широкого суміщення професій. Зростає зацікавленість допоміжних 
робітників в результатах всього колективу. Втрати робочого часу зменшуються за рахунок 
суміщення професій, маневрування і розстановки на робочих місцях, поліпшується виробнича і 
трудова дисципліна. 

Крім того, така форма дозволяє освоїти дві, три професії на виробництві. Це дуже 
важливо в умовах одиничного і дрібносерійного виробництва. Оволодіння знаннями і 
навичками в обсязі декількох професій відкриває перед робітниками можливості 
урізноманітнити працю протягом дня, ніж усуває монотонність, знижує вплив несприятливих 
умов, зменшує стомлюваність. В результаті цього зростає продуктивність, праця стає більш 
змістовним і цікавим. 

Ефективність колективних форм організації визначається соціально-психологічною 
сумісністю, згуртованістю працівників (групи працівників) на основі загальних цілей, інтересів, 
цінностей і норм. Відзначимо, що мотивація індивідуальної праці не може бути автоматично 
перенесена на мотивацію колективної праці [ 4 ]. У соціальному аспекті кожна особистість 
являє собою сукупність загального, особливого і одиничного. 

Індивідуальність особистості, як вже розглядалося, проявляється у відмінності 
здібностей, потреб, прагнень, ідеалів і ін. Тому групові мотиви за своїм 
характеромвідрізняються від індивідуальних, вони мають свої специфічні риси. Наприклад, 
згуртованість на основі сумісності може мати різний характер в залежності від її спрямованості 
на ті чи інші цілі: якщо цілі є соціально схвалюються, то це позитивна згуртованість, вона 
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породжує сприятливий соціально-психологічний клімат в колективі, якщо ж домінують групові 
інтереси, то вони , як правило, позначаються негативно на його згуртованості і в кінцевому 
рахунку на результатах виробництва. 

У процесі колективної (групової) трудової діяльності поступово відбуваються зміни в 
силі індивідуальних і групових мотивів, останні стають більш значимими і визначальними в 
виробничих спільнотах, тобто йде посилення групових мотивів, які і призводять до більш 
значних змін в порівнянні з індивідуальною мотивацією в виробничо-соціальній сфері. 

Колективні форми організації і управління виробництвом зачіпають головну сферу 
діяльності людини - його працю. У процесі самої праці позначаються особливості первинного 
виробничого колективу, які складаються, перш за все, в іншому способі соціальних контактів і 
соціальної організації, тісно пов'язуються інтереси колективу і особистості з інтересами 
підприємства (фірми) і суспільства. 

Первинний виробничий колектив - колектив, який не поділяється більш ні на які 
функціонально-виробничі одиниці. У процесі трудової діяльності працівники знаходяться тут в 
зоровому, слуховому контакті один з одним протягом усього робочого часу. Це трудові 
спільності, яким властива соціально-професійна однорідність. 

Сформулюємо основні вимоги, яким повинен задовольняти первинний виробничий 
колектив: 

 оптимальна чисельність, що залежить від обсягів робіт (послуг) і можливостей 
раціонального управління; 

 ціннісно-орієнтаційна єдність; 
 позитивний психологічний клімат, джерелом якого є спільна діяльність; 
 технологічне і організаційне взаємодія працівників. 
Класифікацію виробничого колективу можна здійснювати за такими основними 

ознаками, представленими в таблиці 1. 
 
Таблиця 1 - Класифікація виробничого колективу 

Ознаки класифікації Содержание 

Соціально–психологічні ознакики 1) диффузна група, в якій міжособисті відношинибазуються на симпатіях и 
антипатіях; 
2) асоциація, де міжособисті відносиниівідносини к праці мають в 
уособисто-значущий характер (для досягненнявідповідного рівня статусау, 
посади, їплатитаін.); 
3) колектив, в якому гармонійноіснуютьособисто-значуща та.суспільно-
ціннісна орієнтаці. 

Организаційні характеристики 1) професійному складу; 
2) виробничої функциії 
3) кваліфікації; 
4) ступеня поділу праці; 
5) виду кооперації; 
6) виду оплати праці; 
7) методу розподілу колективного заробітку; 
8) планово-облікових одиниць; 
9) умов нормування; 
10) рівнем розвитку. 

 
Як бачимо з наведеної класифікації, що визначають її ознаки в сукупності 

характеризують технічну, економічну і соціальну сторони виробництва. Всі вони є виключно 
важливими для його подальшого розвитку і вдосконалення 
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З переходом економіки України на ринкові засади, проведенням реформ в усіх сферах 

господарювання, роздержавленням, приватизацією, з розвитком як державної, так і приватної 
власності, виникла потреба у проведенні об'єктивного, чіткого, оперативного, комплексного 
економічного аналізу на всіх рівнях управління підприємством. При цьому особливе місце 
відводиться історії розвитку економічному аналізу. Процес становлення економічного аналізу 
відбувається на основі ринкових підходів, методик, та на використанні вітчизняного і 
зарубіжного досвіду, враховуючи усі зміни в організації бухгалтерського, статистичного обліку 
та звітності. 

До сьогодні серед вітчизняних науковців немає єдиного підходу до розгляду етапів 
розвитку економічного аналізу та до чіткого окреслення його меж. Через різні думки науковців 
дане питання залишається одним з найбільш актуальних та потребує подальших досліджень. 

Розрізняють 5 етапів становлення економічного аналізу в Україні: 
I етап (до 1917 р.) – формування економічного аналізу, що зумовлено необхідністю 

здійснювати аналіз балансу підприємства і його прибутків. 
II етап (1917-1930 рр.) – перехід від політики військового комунізму до НЕПу – 

становлення і розвиток економічного аналізу в умовах одержавлення засобів виробництва 
(підвищення вимог до економічного аналізу пов’язане із відміною комерційної таємниці та 
введенням централізованого планування в масштабах народного господарства).  

III етап (1931 – 1940) – перехід до командно-адміністративної економіки – розвиток 
методики аналізу, яка включає всебічну оцінку господарської діяльності підприємства з точки 
зору визначення ступеня виконання плану. 

IV етап (1941 – 1991) – становлення та розвиток галузевого аналізу та інших його 
напрямів, удосконалення напрацювань попередніх періодів: за воєнних часів – економічний 
аналіз сприяє зростанню випуску високоякісної продукції з найменшими витратами, в 
післявоєнний період – на перше місце висувалися питання аналізу виробництва. 

V етап (1991 – до теперішнього часу) – спроби пристосування напрацювань попередніх 
періодів до сучасних умов перехідного періоду (ринкові засади господарювання, 
роздержавлення, демонополізація виробництва, конкуренція, ризик, поява нових аналітичних 
об’єктів) [1, c. 183]. 

Перший, дореволюційний  етап розвитку економічного аналізу відбувався в умовах 
утворення великих промислових підприємств, банків, сільськогосподарських артілей, що 
потребувало відповідного вивчення стану господарювання, пошуку шляхів підвищення його 
ефективності, прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Аналіз цього періоду 
призначався для дослідження фінансових результатів господарювання, балансу та його статей, 
платоспроможності окремих видів підприємств [2, с. 237]. 

Саме в даний період, на думку проф. І.І. Каракоза, виробничий процес починає все 
більше ускладнюватися. Основними напрямами дослідження в цей період були вивчення 
балансових публікацій, розгляд питань регламентації правил складання звітності та розвиток 
аналітичної складової бухгалтерського обліку. [3, с. 125]. 

На початку другого етапу (1917-1930 рр.) мали місце негативні факти в обліково 
аналітичному житті. Так, після Жовтневої революції більшість нормативно-правових актів, що 
регулювали питання економічного аналізу та бухгалтерського обліку були анульовані. Це був 
період “військового комунізму”, що характеризувався анархією з періодичними спробами 
централізувати облік. Облік та звітність не мали єдиної методологічної бази, аналіз, що 
базується на балансових даних, був не в змозі розкрити об’єктивні закономірності в розвитку 
виробництва та обміну, так як далеко не завжди спирався на об’єктивні дані [1, c. 183]. 

Третій етап пов’язаний з переходом економіки країни до планового соціалістичного 
господарства (1931-1940 рр.). В СРСР питання аналізу балансу, фінансового стану, фінансових 
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результатів ставилися на останнє місце. Аналіз все більше віддалявся від бухгалтерського 
обліку і перетворювався на техніко-економічний аналіз, сутність якого полягала в реалізації 
схеми “план-факт”. Розвитку набувала методика аналізу витрат виробництва, заробітної плати, 
ресурсозабезпеченості підприємства тощо.   

Саме на початку 30-х років XX ст. було введено в користування терміни «економічний 
аналіз» та «аналіз господарської діяльності». Вперше «Економічний аналіз» в СРСР викладався 
в Харківському університеті.  

Четвертий етап (1941 – 1991) характеризувався такими особливостями. У роки Великої 
Вітчизняної війни економічний аналіз збагатився роботами головним чином практичного 
плану, оскільки до керівництва прийшли нові люди, недосвідчені в питаннях економіки, і їм 
необхідні були знання практики аналітичної роботи [1, c. 184]. 

В цей період почався розвиток окремих видів аналізу: оперативного, стратегічного, 
економіко-математичного, функціонально-вартісного тощо [4, с. 138]. 

В цей період американський вчений російського походження В.В. Леонтьєв розробив 
метод економічного аналізу «Витрати-випуск» - це важливий інструмент, застосовуваний 
урядом для вимірювання впливів на народне господарство рівних варіантів інвестиційної та 
податкової політики, зовнішньої торгівлі, військових витрат тощо. 

П’ятий етап розвитку економічного аналізу розпочався з часу проголошення 
незалежності України, який відкрив нову епоху в історії України, і триває донині.  Сучасний 
економічний аналіз має перспективний напрям, що пов’язане із зростаючим впливом 
зовнішнього середовища на діяльність підприємства.   

В цей період почалося залучення українських вчених і практиків до ідей, що 
розглядаються в контексті сучасної економічної теорії і неокласичної теорії фінансів та 
перегляд традиційного розуміння багатьох економічних категорій, наповнення їх іншим 
практичним змістом [4, c. 138]. 

Роль економічного аналізу в умовах ринкових відносин і глобалізаційних процесів 
важко переоцінити, оскільки аналіз пронизує всі стадії управління (планування, нормування, 
облік, контроль та регулювання) [5, c. 6]. 

Дослідження історичних етапів становлення та розвитку економічного аналізу як науки 
є необхідною умовою удосконалення її теоретичних засад за ринкових відносин. Проведене 
дослідження дає можливість зробити наступні висновки. По-перше, з розвитком суспільних 
відносин, ускладненням виробничого процесу, наука кінця ХІХ ст. не відповідала зростаючим 
потребам практики. Тому виникла необхідність появи нової сфери знань, якою і став 
економічний аналіз. По-друге, зміст економічного аналізу зумовлений характером суспільного 
ладу, формами власності й відображає основні риси економіки на конкретному етапі її 
розвитку. Доведено, що економічний аналіз повинен відповідати запитам управління й 
враховувати вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємства. Виконання вказаних 
вимог забезпечить ефективне управління підприємством.  
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Any industrial enterprise under the current conditions of socio-economic development 

becomes to some extent a hostage to the global process of informatization. An information society in 
which production and consumption of information is the most important activity and information is 
recognized as a valuable resource imposes a significant imprint on the activities of any industrial 
enterprises. Today, in a competitive environment, it is impossible to survive without informational 
service, therefore, information systems are created and modern information technologies are used for 
this purpose. They are implemented to serve the information needs of different levels of management. 

The vertical division of managerial work distinguishes three main levels of management: 
higher, medium and lower, each of which has its own set of managerial functions and requires relevant 
information provision (Fig. 1).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 - Distribution of information needs and management solutions for the management 
levels at the industrial enterprise 
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As can be seen from the diagram, increasing the level of management there is a tendency to 
reduce the amount of work and operations that are performed through the information system. On the 
other hand, with increasing management level, the complexity and intellectual capabilities of the 
information system increase [1, p. 87]. 

The top of the administrative pyramid represents a higher level of management, which 
implements strategic management formulates the general purpose of the activity, the long-term goals 
of the organization, etc. At the strategic level, managers need integrated enterprise-wide information, 
which is focused on the future and helps to carry out strategic planning, make decisions about the 
long-term vector of the organization's movement. In particular, information about the five-year 
forecasts of the organization's development, forecasts of sales of goods and services, profit forecasts or 
return on investment can be considered as strategic. 

At the middle level, tactical decisions are made: programs for the implementation of strategic 
goals are being developed, and control over their implementation. At this level, information needs 
related to the work of the departments, coordination and control of activities of subordinates to include 
previous and current data measured at specified intervals. Such information is partially structured, 
with the help of which it is possible to make a decision in advance of a difficult predicted result. As an 
example of tactical information, you can cite estimates, budgets or analytical data, on the basis of 
which a decision is made on own production or transfer of production function to outsourcing. 

The foundation of the management pyramid forms a lower level of management, which 
implements operational management and records the results of activities. For managers of operational 
level, relevant information about the daily execution of the set tasks, the primary information about 
planned and unscheduled changes in the object of management, information about accounts, wages, 
raw materials, materials on the factors of the environment, etc. The information at the operational level 
should be easily accessible to employees, operational, accurate, clearly structured and algorithmic [2, 
p. 62]. 

Thus, the awareness and specification of information needs at each managerial level provide 
the necessary basis for a well-founded development of models of economic processes in a modern 
industrial enterprise. 
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Ефективне функціoнувaння тa висoку кoнкурентoспрoмoжність підприємствa  нa ринку 

зaбезпечує рoзвитoк вирoбничoгo, фінaнсoвoгo, мaркетингoвoгo, упрaвлінськoгo, трудoвoгo тa 
ін. елементів пoтенціaлу.  

Вагомий науковий внесок у вивченні сутності поняття «потенціал підприємства» та 
його впливу на ефективність роботи підприємства зробили такі науковці як: Н. Краснокутська 
[2], А. Воронкова, О. Федонін, І. Рєпіна, О. Олексюк [4], О. Касьянова, Г. Коваленко, Є. Лапін, 
Р. Квасницька [7] та ін. 

Так як існує велика кількість досліджень різних авторів з даної проблеми, то виникає 
гостра необхідність у визначенні суті поняття «потенціал підприємства». 

Так, в «Економічному словнику» термін «потенціал» тлумачиться як: 
 засоби, запаси, джерела, які є в наявності і можуть бути мобілізовані, приведені в 

дію, використані для досягнення певної мети, здійснення плану, вирішення будь-якого 
завдання; 

 здібності окремої людини, суспільства, держави до певної діяльності [8, с. 279]. 
В «Економічній енциклопедії» вказується, що потенціал – це наявні в економічного 

суб’єкта ресурси, їх оптимальна структура та вміння раціонально використати їх для 
досягнення поставленої мети [9, с. 13]. 

Структуризація потенціалу виступає важливим аспектом для його формування та 
майбутнього використання. Оскільки, формування потенціалу можливе лише за комплексного 
уявлення щодо взаємозв’язків між його елементами досить розповсюдженою є ситуація, коли 
для використання певного виду потенціалу необхідно розвинути інші складові [1, с. 221]. 

Розглянемо наступні підходи до структуризації потенціалу підприємства: 
– підхід Н. Краснокутської, яка виділяє два розповсюджених варіанти структуризації: 
1.  Блочно модульна – заснована на взаємодії трьох складових, які охоплюють усі 

стратегічні компоненти підприємства, що дають змогу досягти поставлених цілей та найбільш 
повно характеризують стан підприємства – ресурси, система управління та діяльність 
персоналу (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 - Блочно-модульна структуризація потенціалу підприємства 

*розроблено автором за матеріалами Н. Краснокутської [2, с. 57] 
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2.  Функціональна – заснована на наявності певних елементів. Зокрема, маркетинг, 
виробництво, кадри, менеджмент, фінанси, інформація. Вони обумовлюють функціонування та 
розвиток потенціалу підприємства, його функціональну структуризацію [2, с.57]. 

 ресурсний підхід – науковці Г. Коваленко та І. Касьянова пропонують структуру 
потенціалу, що формується на основі ресурсів, якими володіє підприємство. На їх думку, 
потенціал підприємства складається з декількох субпотенціалів, які включають в себе кілька 
видів ресурсів, серед яких можна виділити наступні: потенціали розвитку, основних фондів, 
інвестиційний та ін. [5]. 

 А. Воронкова вважає, що в основі структури потенціалу лежать можливості 
підприємства, а саме: виробничо-фінансові; інтелектуальні; трудові [3, с. 80] . 

 Найбільш детальну структуру потенціалу підприємства представлено О. 
Федоніним, І. Рєпіною та О. Олексюком. До елементів потенціалу підприємства вони відносять 
все, що пов’язане з функціонуванням і розвитком підприємства [4, с. 17]. 

 Системний підхід – науковець Є. Лапін виділяє структурні елементи в 
потенціалі підприємства, що розподілені за рівнями системи. До структурних елементів 
відносить кадровий, інвестиційний, підприємницький, техніко-технологічний, нематеріальних 
активів та природно-ресурсний потенціали [6, с. 86]. 

 Р. Квасницька вважає, що структурний потенціал підприємства варто 
розглядати з позиції поділу його складових на основні та другорядні. Основними складовими 
потенціал підприємства називає: фінансовий, інвестиційний, виробничий, трудовий, 
інноваційний та ринковий потенціали. Всі інші складові потенціалу можуть бути віднесені до 
другорядних, які мають вплив на основні його складові [7, с. 79]. 

Отже, за результатами критичного аналізу різних підходів з’ясовано, що основні 
складові потенціалу є окремими складовими, які є у постійному взаємозв’язку один з одним та 
безпосередньо впливають на загальний рівень потенціалу підприємства. 
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Згідно зі ст. 1 Лісового кодексу України, ліси України є її національним багатством і за 

своїм призначенням та розташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-
гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції та є джерелом для 
задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах. 

Ліс є єдиним і незамінним джерелом деревини, яка використовується переважно для 
виготовлення засобів виробництва, зокрема предметів праці та предметів споживання. 
Незважаючи на те, що з’явилося багато замінників деревини – пластмас, синтетики, металів, 
проте її значення не зменшується, а, навпаки, зростає, сфера застосування розширюється.  

Деревина – це будівельний матеріал, паливо, папір, одяг, взуття, лікарські препарати, 
меблі, харчові продукти, кормові дріжджі, технічний спирт тощо. Понад 25 тис. одиниць 
найменувань промислових виробів і товарів народного Глобальні та національні проблеми 
економіки 129 споживання виробляють тепер з деревини і з кожним роком їх кількість 
збільшується [2]. 

Крім того, що ліси є джерелом сировини для деревообробної, целюлозо-паперової, 
хімічної, харчової й фармацевтичної промисловості, меблевого виробництва й майстрів 
народних промислів тощо, вони є територією для здійснення господарської діяльності, яка 
передбачає створення робочих місць і виготовлення продукції, а отже, формування ВВП. Саме 
тому цілком виправданим є твердження, що добробут місцевих громад у лісистих районах 
безпосередньо залежить від розвитку лісового господарства, що, у свою чергу, безпосередньо 
впливає на розвиток економіки регіону й стан суспільного здоров’я та розвиток рекреаційної 
індустрії [3].  

Економічна діяльність лісового господарства в Україні складається з діяльності 
окремих лісогосподарських підприємств і спрямована на ведення лісового господарства згідно 
існуючих законодавчих вимог, у процесі якої підприємства отримують та реалізовують 
продукти лісу. Лісогосподарські підприємства є незалежними суб’єктами економічної 
діяльності у сфері лісового та мисливського господарства.  

Лісове господарство на 99,9% лісових земель України ведеться спеціалізованими 
державними та комунальними лісовими підприємствами підпорядкованими великій кількості 
міністерств та відомств, проте більшість продукції і послуг лісового господарства виробляється 
підприємствами Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентства). 

Лісове господарство має суттєве значення для розвитку агропромислового комплексу, а 
також для продовольчої та енергетичної безпеки країни, адже територія України стано- вить 603 
549 км2, тобто 17,6% покривають ліси. Для порівняння, територія Білорусії складає 207 600 км2, 
а на 39,8% покривають ліси. Загальна площа лісового фонду країни стано- вить 10,4 млн га [1]. 

Майже половина лісів України є штучно ство- реними, які потребують посиленого 
догляду. Програмою «Ліси України» передбачалося насадження 430 тис. га нових лісів та 
захисних смуг впродовж 2012–2017 рр. Ці завдання та багато інших (зокрема, інвентаризація 
лісових смуг та закріплення їх за землекористувачами, відновлення агролісомеліоративних 
служб, створення захисних насаджень на еродованих землях при- ватної та комунальної 
власності тощо) не виконані у визначені терміни [1].  

Запас деревини в лісах оцінюється в межах 2 102 млн м3. Загальний щорічний приріст 
деревини в лісах Держлісагентства – 24,6 млн м3, використання приросту у 2013 р. склало 66%. 
Обсяг заготівлі ліквідної деревини від усіх видів рубок у 2016 р. становив в Україні – 18,0 млн 
м3 (у Держлісагентстві – 14,4 млн м3). Таким чином, спостерігається поступове збільшення 
запасу деревини [4].Таким чином, в економічному плані показники лісового господарства є 
невисоким. Незважаючи на значний потенціал лісового сектора, його управління та 
використання не є ефективним, не відповідає сучасним вимогам і потребує вдосконалення.  

Серед основних проблем лісового господарства України можна виділити такі:  
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– недосконала нормативно-правова база щодо ведення лісового господарства та 
лісових відносин;  

– недосконалість управління лісами, що належать до різних форм власності; 
– відсутність правових та економічних механізмів стимулювання запровадження 

природоощадних технологій або їх елементів, охорони, захисту, відновлення лісів;  
– зростання антропогенного навантаження на лісові екосистеми; глобальна зміна 

клімату;  
– недосконалість фінансового та економічного механізму розвитку лісового 

господарства;  
– недосконалість податкової бази, яка не враховує довгострокового періоду 

лісовирощення;  
– рівень середньої зарплати нижчий від загальнодержавного;  
– зростання попиту на внутрішнього ринку деревини;  
– ріст самовільних рубок, самозахватів лісових земель, неналежний правовий статус 

лісової охорони. 
Для подолання зазначених вище проблем існує необхідність розробки конкретної 

стратегії розвитку лісового господарства, яка б забезпечувала стабільний розвиток лісового 
господарства шляхом підвищення ефективності управління, багатоцільового використання 
лісових ресурсів та корисних властивостей лісу. Основними завданнями такої стратегії повинні 
стати:  

– удосконалення нормативно-правової бази в галузі лісового господарства та її 
гармонізація з міжнародними принципами сталого розвитку та управління лісами;  

– оптимізація структури лісогосподарських підприємств та організацій;  
– збільшення лісистості території до науково обґрунтованого оптимального рівня; 
– нарощування ресурсного і екологічного потенціалу лісів;  
– збереження біологічного різноманіття лісових екосистем;  
– посилення стійкості лісових екосистем до негативних факторів навколишнього 

середовища, антропогенного навантаження, змін клі- мату;  
– вирішення лісничо-екологічних проблем регіонів;  
– ефективне використання лісових ресурсів на ринкових засадах;  
– удосконалення економічно-фінансового механізму;  
– підвищення прибутковості ведення лісового господарства в лісозабезпечених 

регіонах;  
– сприяння вирішенню соціально-економічних проблем місцевих громад;  
– посилення правового захисту працівників лісової охорони;  
– розвиток лісогосподарської науки і освіти;  
– розширення міжнародного співробітництва;  
– інформування громадськості про стан лісового господарства, залучення до 

прийняття рішень щодо використання природного потенціалу лісів, екологічне виховання.  
Шляхи та засоби розв’язання проблем полягають у проведенні реформування лісового 

господарства з використанням позитивного вітчизняного та міжнародного досвіду, поєднанні 
заходів державної підтримки та впровадження ринкових механізмів у лісовому господарстві, 
збереженні переважно державної власності на ліси (таблиця 1). 
 
Таблиця 1 - Шляхи та засоби вирішення проблем лісового господарства 

Шляхи Засоби вирішення проблеми 
1 2 

Підвищення 
ефективності 
управління 

лісовим 
господарством 

– передачу лісів, що знаходяться у державній власності, до сфери 
управління спеціально уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади у галузі лісового господарства – Держкомлісгоспу, 
та посилення його функцій;  
– підтримку комунальної власності на ліси в межах населених пунктів;  
– підтримку приватної власності на ліси, які створюються на землях, 
що знаходяться у приватній власності;  
– посилення повноважень Державної інспекції з контролю за 
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Продовження таблиці 1 
1 2 
 охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів з метою 

підвищення ефективності ведення лісового господарства всіма 
лісокористувачами 

Реформування 
економічної та 

фінансової 
системи ведення 

лісового 
господарства 

– створення конкурентних засад формування послуг лісовому 
господарству приватними підприємствами і підприємцями;  
– вдосконалення плати за лісові ресурси через заміну поденної плати 
на лісовий податок в залежності від площі лісового фонду та ринкової 
вартості заготовленої деревини;  
– направлення місцевим громадам частини лісового податку;  
– розробку методики розрахунку рівня плати за використання земель 
лісового фонду для потреб рекреації, мисливства, промислової 
заготівлі грибів, ягід, лікарської сировини тощо 

Вдосконалення 
ведення лісового 

господарства 

–забезпечення екологічно орієнтованого ведення лісового 
господарства та комплексного використання лісових ресурсів, з 
врахуванням ландшафтно- водозбірних принципів ведення лісового 
господарства, перегляд принципів розподілу лісів за екологічним і 
господарським значенням та залежно від переваг виконуваних ними 
функцій, розробка кадастрової оцінки лісів, зменшення обсягів 
суцільних рубок, заміна їх на поступові і вибіркові, особливо в лісах 
зелених зон навколо населених пунктів; 
– забезпечення збереження біологічного різноманіття лісів;  
– інвентаризацію та оптимізацію мережі лісових природно-заповідних 
територій та об’єктів. 

Ефективне 
використання 

лісових ресурсів 

– запровадження реалізації заготовленої деревини на конкурсних 
засадах через аукціони і торги для формування прозорого ринку 
деревини;  
– створення конкурентних засад формування послуг лісовому 
господарству приватними підприємствами і підприємцями. 

Міжнародне 
співробітництво 

Приєднання України до панєвропейського процесу щодо збереження і 
захисту лісів передбачає:  
– забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України щодо 
лісів;  
– участь у роботі міжнародних лісівничих організацій;  
– вивчення нових технологій і методів організації та ведення лісового 
господарства;  
– розширення співпраці між науковими і освітніми організаціями, 
проведення спільних наукових досліджень. 

Лісове господарство є важливим складовим елементом економіки України, оскільки, 
крім того, що забезпечує державу сировиною для багатьох галузей промисловості, воно ще є 
основою для здійснення господарської діяльності, яка передбачає створення робочих місць і 
виготовлення продукції, а отже, формування ВВП. 

Лісове господарство має вагоме значення для сталого розвитку агропромислового 
комплексу, а також для продовольчої та енергетичної безпеки країни. 
 

Література: 
1. Єдина стратегія розвитку сільського господарства і сільських територій в Україні на 2012–2020 роки: лісове 

господарство та біоенергетика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fleg.org.ua/wp-
content/uploads/2015/03/8.3.- Basic-materials-UKR.pdf. 

2. Кахович О. Лісове господарство. Актуальні проблеми галузі та шляхи їх вирішення / О. Кахович, Г. 
Тюленева [Елек- тронний ресурс]. – Режим доступу : http://rusnauka.com/ 
21_NIEK_2007/Economics/24123.doc.htm. 

3. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://ukrstat.gov.ua. 

4. Офіційний сайт Державного агентства лісових ресурсів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/index. 



Секція 7. Теоретико – прикладні аспекти управління потенціалом і розвитком промислових підприємств 

 146 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  
АГРАРНИМИПІДПРИЄМСТВАМИ НА  

ОСНОВІ КОНТРОЛЛІНГУ 
 

Т. І. Черкасова,к.е.н., професор 
Н. Д. Каражова 

 
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса 

 
Економічний розвиток вітчизняного АПК багато в чому залежить від системи 

управління, яка характерна для окремих підприємств. Ефективність системи управління 
підприємством виявляється через уміння передбачити господарську та комерційну ситуацію, 
попередити негативний вплив внутрішніх і зовнішніх чинників, своєчасно вжити заходів щодо 
мінімізації витрат, отримати позитивний фінансовий результат діяльності підприємства, 
забезпечити досягнення поставлених стратегічних цілей.  

Займаючи особливе місце в системі управління організацією, контролінг здійснює 
інформаційне та методичне забезпечення керівників і окремих фахівців в процесі прийняття 
управлінських рішень. Необхідною умовою успішного розвитку підприємства є формування 
потенціалу розвитку, яке потребує постійної уваги, та оцінка рівня його використання з 
урахуванням особливостей окремого підприємства. Виникає необхідність не тільки в виборі 
нових інструментів і методів управління, а у принципово новому підході, який позиціонує 
підприємство в соціально-економічному просторі як центр перетину інтересів різних суб'єктів і 
інститутів, цілі діяльності якого визначаються не тільки отриманням власної вигоди, але й 
узгодженістю з інтересами контрагентів. 

У зв'язку з цим актуальними є наукові дослідження в області побудови і практичного 
застосування системи контролінгу на підприємстві, яка дозволяє як визначити напрями 
розвитку, так й обґрунтувати тактичні управлінські рішення, забезпечуючи підвищення 
ефективності діяльності підприємства. 

Значний внесок у дослідження проблем підвищення ефективності системи управління, 
роль та місце контролінгу у системі управління підприємством, принципи побудови системи 
контролінгу на підприємстві, особливості застосування в діяльності організацій різних 
організаційних форм розглядалися багатьма вітчизняними та іноземними науковцями: Ю.П. 
Аніскіним, Т.А. Головіною, А.Дайле, Н.Г.Данилочкіною, Р. Капланом, А.М. Кармінським, 
С.В.Козаченко, Н.І. Мелантьєвою, Д. Нортоном, Т.М. Одинцова, С.А. Смірновим, С.Г. Фалько 
та іншими. 

Метою роботи є визначення місця системи контролінгу в управлінні аграрним 
підприємством та її ролі для підвищення ефективності управління його розвитком.  

Сьогодні більшість сільськогосподарських підприємств не в повній мірі 
використовують сучасні методи економічного обґрунтування управлінських рішень, що часто 
призводить до зниження рентабельності виробництва та негативно впливає на фінансові 
результати їх діяльності. Це пов'язано з недостатньою адаптацією методичних інструментів 
формування і функціонування системи контролінгу до особливостей діяльності аграрних 
підприємств.  

Формування системи контролінгу, як окремого блоку системи управління аграрним 
підприємством, передбачає визначення його структури, принципів створення (інтеграції, 
ефективності, рівноваги, самоконтролю, економічності), управлінських функцій (орієнтація на 
досягнення поставлених цілей, інтеграція процесів управління, інформаційно-аналітична та 
методична підтримка управлінських рішень), загальних методичних підходів до вирішення 
окремих завдань (процесовий, функціональний, структурний), методів та інструментів, які 
об'єднані і систематизовані за видами контролінгу. 

Суттєвим результатом розробки та впровадження системи контролінгу з метою 
підвищення ефективності системи управління є позитивний синергетичний ефект, який, як 
правило, легше досягнути у великих аграрних підприємствах з розгалуженою діяльністю, що 
пов’язано з якісно новим рівнем інтеграції та координації процесів планування, контролю, 
аналізу та інформаційного забезпечення.  

Досвід підприємств, що впроваджують інструменти контролінгу, дозволив виявити ряд 
питань, що заважають його широкому використанню на аграрних підприємствах:  
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1. відсутність достатньої інформації про українську практику впровадження систем 
контролінгу та її низька оперативність; 

2.відсутність стабільності та цільової спрямованості стратегії економічного розвитку 
багатьох аграрних підприємств; 

3.  неузгодженість в роботі та недостатня прозорість внутрішньої інформації підрозділів 
підприємства; 

4.  підвищення рівня турбулентності та невизначеності зовнішнього середовища; 
5.  значні труднощі та витрати під час впровадження системи контролінгу; 
6. відсутність відповідного нормативного забезпечення впровадження системи 

контролінгу та інші. 
У реальних умовах функціонування підприємства стратегічний і оперативний 

контролінг тісно пов'язані між собою в процесі реалізації функцій менеджменту. Практичне 
застосування інструментів контролінгу сприяє вдосконаленню системи управління і 
підвищення економічної стійкості підприємства. Вважаємо, що найбільш прийнятними 
інструментами контролінгу, які першими слід впроваджувати у практику управління, є 
збалансована система показників та поглиблена оцінка ефективності інвестиційних проектів - у 
стратегічному контролінгу, бюджетування і CVP-аналіз – у операційному контролінгу.  

Збалансована система показників (ЗСП) представляє собою перспективну модель 
стратегічного управління, яка переводить стратегію розвитку аграрного підприємства в систему 
вимірних показників і визначає послідовність дій по досягненню їх цільових значень, враховує 
при цьому причинно-наслідкові зв'язки між різними напрямами аграрного виробництва. 
Вважаємо необхідним при визначені ключових показників ефективності та розробці 
стратегічної карти ураховувати їх взаємозв’язок з вимогами до потенціалу розвитку аграрного 
підприємства. Такий підхід дозволить цілеспрямовано відстежувати рівень потенціалу 
підприємства, оцінювати його достатність для реалізації стратегії розвитку підприємства, 
своєчасно розроблювати заходи, знаходити джерела фінансування та реалізувати проекти, які 
націлені на зростання окремих складових потенціалу розвитку. 

Методологія бюджетування передбачає виділення центрів фінансової відповідальності 
(ЦФО), з кожним з яких пов'язані певні фінансово-економічні показники. Під час формування 
фінансової структури ставлять у відповідність кожному елементу організаційної структури ті 
чи інші фінансові показники. Система бюджетування підприємства забезпечує прозорість 
формування фінансових результатів і можливість попереджуючих дій у разі виявлення 
несприятливих тенденцій. Розробка бюджетного регламенту та його виконання дозволяють 
регулярно отримувати необхідну інформацію та використовувати її під час коригування планів 
розвитку бізнесу. 

Сучасний стан системи управління в сільськогосподарських підприємствах і 
можливість підвищення її ефективності на основі контролінгу потребує розробки методики 
комплексної оцінки ефективності системи управління, яка ураховувала би особливості 
аграрного бізнесу. На наш погляд, основні напрями вдосконалення системи управління в 
аграрних підприємствах полягають у виборі інструментів контролінгу та розробці таких їх 
комплексів для кожної функціональної області управління, які дозволять координувати окремі 
бізнес-процеси, а також забезпечать тісний взаємозв'язок між ними. 

Таким чином, контролінг є системою цілеорієнтованого  управління, яка спрямована у 
майбутнє, на досягнення бажаного стану зі збереженням ключових параметрів організації як 
системи. В результаті створення системи контролінгу аграрне підприємство отримує в своє 
розпорядження сучасний інструмент управління, який дозволяє скорочувати час прийняття 
управлінських рішень, підвищувати ефективність управління активами, забезпечувати 
зростання рентабельності і прибутку підприємства. 
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Економічне зростання економіки країни в сучасних умовах неможливе без подальшого 

розвитку підприємств енергетичного сектору. Одним з важливих напрямів розвитку 
енергетичного сектору економіки є розвиток виробничо-технологічного потенціалу 
підприємств теплової енергетики, які забезпечують теплопостачання населенню, промисловим 
об'єктам та державним установам. За статистичними даними на це витрачається більше третини 
всіх енергоресурсів в Україні.  

У той же час, недосконала наявна структура національної економіки, морально і 
фізично застарілий виробничий потенціал енергетичних підприємств і завищений рівень  
енергоємності промислового виробництва стали причиною високого рівня енергетичних витрат 
у галузях економіки і низької енергетичної ефективності виробництва. 

Метою роботи є виявлення напрямів формування потенціалу розвитку підприємств 
комунальної теплоенергетики. 

Комунальна енергетика за даними  Державної служби статистики України нараховує 
21267 котелень, у яких 73,8% установлених котлів працюють на природному газі, 13,9% – на 
вугіллі, а 12,3% – на альтернативних видах палива. Загальний технічний стан підприємств 
комунальної теплоенергетики – незадовільний. Термін експлуатації 57% котелень перевищує 
30 років, а це свідчить про їх критичний  стан: понад 22% котлів відпрацювали свій ресурс, 
38% котлоагрегатів  мають  к.к.д. на рівні 65-70%, що призводить до завищеного рівня питомих 
витрат  палива на виробництво тепла. Тільки під час підготовки до опалювального сезону 
2015–2016 року було замінено 962 котли [1, с.85-86]. 

Потребують модернізації й теплові мережі, технічний стан яких не відповідає умовам 
якісної експлуатації. Так понад 30% теплових мереж та теплових пунктів перебуває у 
аварійному стані або такому, що потребує комплексного оновлення. За даними втрати тепла в 
середньому перевищують 14 %, а в окремих випадках сягають до 25 %[1]. 

Саме тому головний об’єкт програми енергозбереження у Енергетичній стратегії 
України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» 
(ЕСУ-2035) – комунальна теплоенергетика.  

У нинішніх умовах необхідно починати з оцінки відповідності наявного стану 
виробничого потенціалу енергетичного підприємства сьогоднішнім і перспективним вимогам 
споживачів. Проблема у тому, що відбулися зміни в структурі споживання енергії, які пов'язані 
з різким зниженням рівня ділової активності підприємств ряду галузей промисловості. 
Реалізація національної стратегії енергозбереження також призведе до зниження рівня 
споживання як електроенергії, так і тепла. Тому, перш за все, необхідно визначити реальні 
прогнозні значення рівня споживання енергії у розрізі окремих енергоносіїв, джерела покриття 
цих потреб, тобто розробити енергетичний баланс регіону, міста або району. А вже на 
наступному етапі розглядати можливі шляхи проведення модернізації техніко-технологічної 
бази діючих енергетичних підприємств. 

За умов значного зниження споживання пари на виробництво, доцільним є переведення 
діючих парових котлів в водогрійний режим, який буде більш відповідати балансу споживання 
енергоносіїв, сприяти підвищенню к.к.д. котелень та заощадженню палива. Діючі нормативи 
вимагають, щоб котли мали к.к.д. не нижче 90%. Тільки заміна на сучасні або модернізація 
застарілих котлів помітно зменшить витрати енергоносіїв на стадії виробництва теплової 
енергії, дозволить перейти на інший вид палива, але для цього необхідні значні інвестиції, які 
не тільки сьогодні не передбачені місцевим бюджетом, але й не є реальними у найближчі роки. 

Сьогодні в країні реалізується Проект USAID «Муніципальна енергетична реформа в 
Україні» та Проект GIZ «Реформи у сфері енергоефективності в Україні», які націлені на 
забезпечення реалізації програми енергозбереження та енергоефективності, та мають 
міжнародну підтримку. Відповідно сучасній концепції ефективного теплопостачання, 
впровадження автономних джерел теплопостачання може здійснюватися при наявності техніко-
економічного обґрунтування в тих районах міст і населених пунктів, де відсутні системи 
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централізованого теплопостачання. Втілення програми децентралізації теплопостачання 
(дахові, вбудовані та прибудовані котельні) буде здійснюватися для окремих споживачів, які 
розташовані на великій відстані від централізованих джерел або є окремими великими 
споживачами, що потребують стабільного енергозабезпечення. Як правило, такі котельні 
використовують природний газ і працюють в автоматизованому режимі. За таким сценарієм 
практично відсутні втрати тепла в теплових мережах, внаслідок чого значно знижується 
вартість теплової енергії, в порівнянні з централізованими джерелами, та знижується питома 
витрата палива на 1 відпущену Гкал. 

Перспективним напрямком технічного переозброєння є переведення діючих великих 
котелень в режим комбінованого виробництва теплової та електричної енергії за рахунок їх 
надбудови газотурбінними установками і використання турбогенераторних і турбодетандерних 
установок, дає можливість вдосконалити системи обліку відпуску теплоенергії, регулювання 
теплових режимів. Переобладнання котелень в міні-ТЕЦ дає можливість промисловим 
підприємствам забезпечувати власні потреби в електричній енергії. 

На балансі підприємств комунальної теплоенергетики знаходиться 34,6 тис. км в 
двотрубному обчисленні магістральних, розгалужених і розподільних теплових мереж 
діаметром від 50 до 800 мм. В цілому стан теплових мереж незадовільний: 14% знаходяться у 
застарілому і аварійному стані, 34,7% амортизовано. На кожні 100 км теплових мереж щорічно 
реєструється 70 пошкоджень. Втрати теплової енергії в трубопроводах магістральних мереж 
перевищують 10%, а сумарні втрати з урахуванням розподільних мереж до 30%, що 
еквівалентно втратам 1 млн. т. умовного палива на рік. Загальний знос теплових мереж 
становить близько 70%. Обсяг заміни фізично спрацьованих трубопроводів теплових мереж не 
відповідає нормативам і надійності теплопостачання. 

Для забезпечення якісного теплопостачання споживачів, зменшення втрат енергії в 
трубопроводах необхідно провести модернізацію теплових мереж. Найширше використовують 
сьогодні трубопроводи на базі попередньо ізольованих труб з використанням пінополіуретану, 
що дозволяє більш ніж в 10 разів знизити енергетичні втрати в системах гарячого 
водопостачання та опалення.Проте, основним недоліком застосування труб з 
пінополіуретанової ізоляцією є висока вартість і значний термін окупності, що пояснює їх 
повільне використання під час реалізації проектів модернізації систем теплопостачання.  

Таким чином, теплоенергетика вимагає негайної комплексної модернізації техніко-
технологічної бази виробництва з метою розвитку виробничого потенціалу енергетичних 
підприємств. Основною проблемою є не доступ до нових технологій, а відсутність 
фінансування. Рішення слід шукати тільки на місцевому рівні. Джерелом фінансування може 
стати регіональна цільова надбавка до тарифу на тепло, створення регіонального фонду 
енергетичної модернізації, до якого будуть надходити відрахування окремих комерційних 
структур, створення цільових пайових фондів реконструкції тощо. 
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Близько 40% населення планети щодня користується мережею Інтернет для своїх потреб та 

інтересів. Поведінка користувачів Інтернету далеко не обмежується тільки розвагами. Вони 
активно здійснюють покупки, про що свідчить рівень онлайн-продажів в світовій роздрібній 
торгівлі, який в 2016 році становив 8,7%, а в 2017 році - зріс до 9,2%. Більш цікавою є ситуація на 
роздрібному ринку України: тільки за 2017 рік український ринок e-commerce виріс на 30% й 
становить 50 млрд. грн. Передбачається, що в кінці поточного року, частка ринку збільшиться на 
30% й складатиме 65 млрд. грн. 

Активному розширенню частки ринку електронної комерції частково сприяє розвиток 
логістичних компаній. Так, в 2017 году «Нова Пошта» зробила приблизно 33 млн. доставок для e-
commerce, що на 30% більше, ніж в 2016 році. Такому високому стрибку сприяв перегляд послуг, 
які надаються компанією, поліпшення систем доставки, також співробітництво на певних вигідних 
умовах з потужними інтернет-магазинами різних напрямків: «Rozetka», «Comfy», «LaModa» тощо. 
За даними компанії «GfK Ukraine», перевагу придбанню в Інтернеті віддають техніці та 
електроніці, з яких 52% товарів придбані через інтернет-магазини, купівля одягу складає 45% від 
загальної частки придбаних товарів, 34% належить косметиці та парфумерії (рис.1.). 

 

 
  

Рис.1 - Переваги споживачів при здійснені покупок через Інтернет 
 
Також в найближчі роки очікується, що користувачі почнуть активно купувати FMCG-

товари, продукти харчування й т. ін. Такі припущення будуються на основі підвищення 
відвідуваності сайтів з даними типами товарів, на основі загальної соціальної тенденції населення 
до активного життя й, як наслідок, брак часу на офлайн-купівлю, так і виходячи з підвищення 
рівня послуг, які надаються онлайн-магазинами, якістю доставки тощо. 

Гарною платформою для e-commerce також виступають соціальні мережі: близько 
половини всіх онлайн-покупців України хоча б раз здійснювали покупку в соціальній мережі 
«ВКонтакте», «Instagram» або «Facebook». Але, з огляду на ситуацію з забороною соціальної 
мережі «Вконтакте», переважаюча частка покупців перейшла в «Facebook». Цьому переходу також 
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сприяли оновлення  та впровадження з боку соціальної мережі для позиціонування себе як онлайн-
мережі для покупок. Якщо остаточна покупка не відбувається в мережі Інтернет, в будь-якому 
випадку присутність Інтернету в рішенні про придбання становить велику частку - 8 з 10 покупців 
шукають потрібну інформацію щодо бажаного товару (як правило з ряду техніки, електроніки, 
косметики та інших дорогих товарів) в мережі Інтернет. 

Перспективними напрямками для малого й середнього бізнесу, які здійснюють свою 
діяльність в Інтернеті, мають стати наступні: 

 технологічність. Так, малий бізнес переходить на співпрацю з маркетплейсами 
(наприклад, «LaModa»), оскільки підтримувати власний сайт найчастіше є більш витратним 
заходом, ніж співпрацювати з маркетплейсами. Таким чином, підприємець займається суто 
розвитком бізнесу, коли питання логістики віддається на аутсорсинг. 

 Оптимізація сайту або створення мобільного додатку є також вагомим бонусом в 
роздрібній торгівлі в 2018 році. Так, близько третини покупців роблять угоду прямо зі свого 
смартфону, й ця частка буде тільки збільшуватися. 

 Орієнтованість на клієнтів. Починаючи від вдосконалення юзабіліті сайту і зручності 
інтерфейсу додатку й закінчуючи високою увагою до клієнтського сервісу. Повторні покупки 
забезпечують близько 70% продажів Інтернет-магазинів, тому потрібно орієнтуватися в першу 
чергу на утримання вже наявних клієнтів, а далі на залученні нових. 

 Широка представленість в Інтернеті та в традиційній економіці. Незважаючи на те, що 
орієнтація сучасного споживача переходить на сторону мережі Інтернет, підтримка офлайн-
магазинів залишається невід'ємною частиною роздрібної торгівлі. Так, великі онлайн-магазини 
типу «Rozetka», «LaBoutique» відкривають свої офлайн-магазини та шоу-руми, паралельно 
розвиваючи свої основні маркетплейси. 

Спираючись на дані статистики розвитку e-commerce в цілому в світі й, зокрема в Україні, 
можна зробити певні припущення, що в найближчі 3-5 років буде зберігатися стабільне зростання 
електронної комерції в розрізі загального роздрібного ринку України. На 2018 рік можна 
розраховувати на збільшення частки онлайн-продажів до 10%, а до 2020 року - до 15%. 
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Організаційно-економічний механізм інноваційно-орієнтованого державно-приватного 

партнерства (ДПП) повинен мати науково-обґрунтовану структуру та зрозумілу чітко 
структуровану концептуальну модель, що зможуть забезпечити надбудову регулювання своєї 
діяльності та розвитку. Тому структуризації та моделювання зазначеного організаційно-
економічного механізму відбувається, у першу чергу зміною визнання і оцінювання 
інноваційності технологічно-організаційної основи основних виробничих процесів (діяльності) 
об’єкта ДПП. 

Ідею, характер і сутність інноваційно-орієнтованого ДПП визначають інноваційна 
цінність, що утворюється ним, її сприйняття суспільством, інноваційна спроможність приватного 
партнера та інноваційна готовність держави започаткувати і здійснити саме інноваційно-
орієнтоване ДПП. Тобто цілі та завдання розвитку інноваційно-орієнтованого ДПП 
відрізнятимуться від його інших типів – векторів інноваційного та сталого розвитку [1]. 

Радикальність інновації або ступінь її інноваційності – це ознака, за якою диференціюється 
стимулюючий вплив інновації на темпи інноваційного розвитку галузі, яка є первинною локацією 
інновації та суміжних галузей і секторів (сфер діяльності), на яку можна поширити її вплив і 
застосувати її можливості для вирішення проблем розвитку. Градацію інновацій за цією ознакою 
доречно побудувати на підставі їх типології, яку побудовано на класифікації порядків інновацій Ф. 
Валенти [2] та її модифікації [3], шляхом коригування сутності обумовлених ними змін (табл. 1).  

Аргументами на підтримку удосконалення типології інновації за ступенем радикальності, 
тобто  ступенем її інноваційності, є такі узагальнення:  

зберігається ідейна основа та формат типології: а) сьомірангова градація інновацій; б) 
головна ідея типологізації – визначення впливу інноваційності інновацій на інноваційний 
розвиток; 

групування не заперечує існування базових та покращуючих (поліпшуючих) інновацій; 
використовуються узагальнюючі ознаки – порядок та ідея інновації, ступінь інноваційності 

технологічного рівня, вплив на інноваційний розвиток. 
За підходами [2, 3] радикальність змін внаслідок інновацій зростає від 0-го до 7-го 

порядку. Інновації 0-3-х порядків не змінюють функціональні властивості виробничої системи та 
підприємства. Інновації 4-6-х порядків частково або повністю змінюють функціональні 
властивості виробничої системи. Інновації 7-го порядку змінюють основний функціональний 
принцип виробничої системи. Інтелектуальні системи; мережеві інфраструктури, платформи, 
сервіси; смарт-гаджети; програмно-апаратні комплекси; програмні платформи та сервіси; 
мультиагентні системи відносяться до інновацій 7-го порядку. Саме вони мають мати найвищий 
ранг для державної підтримки. 

Сутність удосконалення даної типології інновації за ступенем радикальності, тобто за 
ступенем її інноваційності стосовно ДПП полягає у змінах бачення впливу інновацій на 
інноваційний процес на різних рівнях управління ДПП та у різних сферах діяльності. Коригування 
підходу передбачає іншу характеристику впливу інновацій на інноваційний процес, який визначає 
різний ступінь їх інноваційності. Йдеться про те, що: 

- всі інновації 7-х  типологізуються у три групи: такі, вплив яких на інноваційний процес 
відсутній (інновації 0-го та 1-го порядку)»; такі, що мають мінімальний вплив (2-го та 3-го 
порядків); такі, що роблять генеруючи вплив (4-го, 5-го, 6-го та 7-го порядків).  

- інновацій диференціюються всередині останньої групи за ступенем генерації змін 
інноваційного розвитку як початкові, середні, значні; 

- частину інновацій доцільно виділити як пріоритетні для державної підтримки (інновації 
5-го, 6-го та 7-го порядків). 
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Таблиця 1. Типологізація інновації за ступенем радикальності: ознака «ступень 
інноваційності інновації» 
Порядок  
інновації 

Ідея інновації Сутність змін виробничої системи/ її частини: вплив на 
інноваційний розвиток** 

1. Нульовий  
    порядок 

Генерування  
первинних 
властивостей. 

Цільова зміна, яка не змінює існуючі функції. Вплив на 
інноваційний розвиток відсутній. 

2. Перший  
    порядок Зміна кількості. Пристосування до кількісних вимог за збереженням функцій. 

Вплив на інноваційний розвиток відсутній. 

3. Другий 
    порядок  

Перегрупування або 
організаційна зміна. 

Організаційні переміщення для покращення організаційної схеми 
та процесів виробничої системи. Вплив на інноваційний розвиток 
мінімальний. 

4. Третій  
    порядок Адаптаційні зміни. 

Зміни внаслідок взаємного пристосування елементів виробничої 
системи, що відбуваються без зміни якості окремих елементів, але 
в комплексі підвищують ефективності виробничої системи в 
цілому. Вплив на інноваційний розвиток мінімальний. 

5. Четвертий 
    порядок  

Новий варіант: 
найпростіша якісна 
зміна (часткові 
функціональні зміни). 

Виникають альтернативні варіанти з новими 
властивостями/зміненими параметрами. При цьому початкові 
характерні ознаки залишаються незмінними. Середній початковий 
генеруючий вплив на інноваційний розвиток. 

6. П'ятий  
    порядок* Нове покоління. 

Більш високі якісні зміни функціональних властивостей: зміна 
більшості первинних властивостей системи при збереженні 
базової структурної концепції. Середній генеруючий вплив на 
інноваційний розвиток. 

7. Шостий  
    порядок* Новий вид. 

Якісна зміна функціональних властивостей: зміна первинної 
концепції виробничої системи або її частини при збереженні 
функціонального принципу. Значний генеруючий вплив на 
інноваційний розвиток. 

8. Сьомий 
    порядок* 

Новий рід, у т.ч. 
новітні проривні та 
цифрові технології  

Кардинальна зміна властивостей виробничої системи або її 
частини, яка змінює її основний функціонал та принципи. 
Падрадигмальний (найсильніший, принципово важливий) 
генеруючий вплив на інноваційний розвиток. 

*   – інновації, які доцільно розглядати як пріоритетні для державної підтримки; 
** – удосконалене автором в частині характеристики впливу на інноваційний розвиток. 

Джерело: удосконалене на підставі [2] та модифікації [3] 
 
Враховуючи запропоновані теоретичні новації, можна припустити, що пріоритетність 

державної підтримки інноваційно-орієнтованого ДПП доцільно узгодити з інноваційністю його 
інновацій: як інноваційної цінності, що утворюватиметься ДПП, так й інноваційності 
технологічної основи, на якій це робитиметься. Тоді інструменти підтримки та регуляторні важелі  
матимуть різне призначення та силу впливу для різних рівнів інноваційності. 

Сфери інноваційно-орієнтованого ДПП, визначені через сектори за видами економічної 
діяльності, представлені трьома групами: 

І-а  група включає інноваційно-орієнтовані ДПП, спрямовані на економічне зростання. 
Група об’єднує інфраструктурні та виробничі ДПП; 

ІІ-а група включає інноваційно-орієнтовані ДПП, спрямовані на захист екології 
(збереження довкілля та застосування ресурсоощадних технологій); 

ІІІ-я група включає інноваційно-орієнтовані ДПП, розбудовані у соціальній сфері, 
спрямовані на освітньо-культурний розвиток особистості та збереження його здоров’я, 
соціалізацію внаслідок непередбачуваних форс мажорних процесів та явищ. 

Визнання інноваційності однією з головних ознак відбору та уявлення доцільності 
інноваційно-орієнтованого ДПП змінює методичні підходи до оцінювання інноваційності 
технологічно-організаційної основи основних виробничих процесів (діяльності) об’єкта ДПП, 
обумовлюючи вибір кращою ціною інноваційної цінності (послуги або продукту), що 
утворюватиметься в межах договору ДПП, та більш інноваційним технологічним рішенням, 
засноване на цифрових інноваціях або технологіях-інтеграторах. 
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